
                                                                                             Turbeskrivelse og kart for 3-, 5- og 7-fjellsturen  
 

3-fjellsturen 

Følg sti fra Pellestova opp til første topp som er Hafjell 1065 moh. Fra toppen går du 

litt tilbake i retning Pellestova før du tar sti bratt ned lia til den store 

parkeringsplassen ved Ilsetra.  Herfra går merket sti til Slåsæterfjellet 1064 moh. og 

videre til toppen av Nevelfjell 1089 moh. som er den høyeste toppen på turen. Her 

fortsetter 5- og 7-fjellsturen mot Nysæterhøgda mens 3-fjellsturen går tilbake mot 

Pellestova.  

 

Ta deg tid til å nyte utsikten og skriv deg inn i turboka som henger på hytteveggen. 

Gå den T-merka stien om Hundersætra tilbake til Pellestova.  

 

5-fjellsturen 

Følg samme rute som 3-fjellsturen (se over) til hytta på Nevelfjell. Fortsett stien 

østover Nevelåsen, mellom Nevelvatnet og Reinsvatnet. Kryss bilvegen ved 

parkeringsplass merket Nevelåsen og følg stien opp bakken til Ytre Nysæterhøgda 
959 moh. og videre langs åsryggen. Du får fin utsikt til Lomtjernet på høyre hånd før 

du tar til venstre mot Nysætra. Ved Nysætra kommer du inn på Mellsjøsetervegen. 

Følg denne ca. 100 m før du svinger inn på hyttevegen over Indre Nysæterhøgda. 

Følg veg og sti gjennom hyttefeltet ned til Ytre Reina. Ca. 100 m etter brua ved 

Reinsvatnet tar du til venstre og følger sti til Indre Reina.  

 

Ved Indre Reina kommer du inn på Pellevegen som følges ca. 450 m.  Herfra er det 

merket sti til P-plassen ved Kriksbekken.  Alternativt kan du følge vegen. Litt etter 

parkeringsplassen tar du av stien opp mot Reinsfjellet 1066 moh., som er siste topp 

på turen. Fortsett stien videre til stikryss der du tar til venstre mot Pellestova. Stien 

krysser Pellevegen og går rundt Malmtjørnet og videre opp til Pellestova.  

 
NB! Alle må være i mål til kl. 18.00 

 
Meld deg inn i DNT 
Vil du delta på flere DNT-arrangementer? 

Vil du ha tilgang til 500 hytter i hele Norge? 

Meld deg inn NÅ!  
Det gjør du med å gå inn på dnt.no/medlem. Du kan også melde deg inn på 

Vandreskoen i Mesnasenteret i sentrum av Lillehammer. 

7-fjellsturen 

Følg beskrivelsene for 5-fjellsturen frem til Indre Reina. Ved Indre Reina kommer du 

inn på Pellevegen som følges ca. 250 m før stien tar av opp mot Kriksfjellet. 

Følg stien til toppen av Kriksfjellet 1052 moh. Fra toppen er det merket en snarveg 

ned til hovedstien som følges nordover mot Venåsane. Etter en knapp kilometer 

kommer du til et stikryss. Ta til venstre opp til toppen av Hitfjellet 1083 moh., der 

det er satt opp bord med benker. Fortsett stien fra toppen og følg deretter en 

merket snarveg til høyre ned lia, til T-merka sti. Følg denne stien over ei klopplagt 

myr og ta til venstre opp til varden på Veslefjellet 1051 moh. Dette er siste topp på 

turen. Følg ryggen ca. 1 km vestover mot Hita og ta liten sti ned mot venstre. Ta til 

venstre i T-krysset etter 300 m. Følg stien oppover ca. 500 m og ta liten sti ned til 

høyre. Etter 300 m kommer du inn på T-merket sti. Følg den til høyre mot 

Malmtjørnet og videre tilbake til Pellestova.  

 

Viktig for alle turene 

Husk å klippe deltagerkortet på hver topp. Bruk stifteklemma som er festet på 

TOPP7-skiltet.  

 

Husk å levere deltagerkortet når du 
kommer i mål!  
Dette er vår kontroll på at du har kommet 

frem. Unngå leteaksjon. 

 
Meld fra dersom du avbryter turen  

Unngå leteaksjon. Ring turkoordinator tlf. 
468 48 252.  
 
Meld fra dersom du trenger hjelp 
Ta kontakt med vakter langs løypa, Røde Kors Hjelpekorps på Indre Reina eller  

ring turkoordinator tlf. 468 48 252.  

 

Øyeblikkelig hjelp 
Ved behov for øyeblikkelig hjelp, ring nødtelefon 113. 
 
Alle må være i mål til kl. 18.00 
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